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Noord-Andalusië bestaat uit de provincies 
Córdoba en Jaén. De belangrijkste stad in dit 
deel van Andalusië is Córdoba zelf, waar je 
dagenlang kunt vullen met het bezoeken van 
historische bouwwerken. Romeinse, Arabische, 
joodse en christelijke invloeden zijn goed zicht - 
baar. Ook in de omgeving van deze levendige 
stad liggen tal van bijzondere bezienswaardig-
heden: dorpen vol architecturale hoogstandjes 
en gezellige pleinen worden afgewisseld met 
uitgestrekte natuurstukken. Uit alles spreekt 
een rijke geschiedenis waarin de streek in handen 
was van verschillende volkeren. Culinair gezien 
loopt Andalusië altijd voorop. Zo komt het tapas 
eten uit deze streek en ook flink wat sherry
soorten worden hier gebrouwen. De route 
voert van het indrukwekkende Córdoba tot het 
idyllische Parque Natural de Sierras de Cazorla. 
Vergeet de terrasjes niet!

DE ROUTE 
(230 KILOMETER)

  De route trapt af in Córdoba. Voordat je 
eropuit trekt om de pittoreske Andalusische 
dorpjes te bezoeken, kun je met gemak eerst 
twee volle dagen in Córdoba zelf vertoeven. 
Nergens anders heeft een multiculturele 
historie zo veel sporen achtergelaten.  
In bezienswaardigheden als de Moskee 
Kathedraal is goed te zien dat Córdoba veel 
verschillende etnische invloeden heeft 
gekend. Zet je auto voorlopig even bij het 
hotel of langs de rand van de stad en dwaal 
door de smalle schilderachtige straatjes. Alle 
bezienswaardigheden zijn op loop-afstand, 
maar je kunt ter afwisseling de auto pakken 
en een tour maken rondom de stad. 

  Na twee dagen in de stad te hebben rond - 
gewandeld, zet je koers naar Las Ermitas, 
direct ten oosten van Córdoba. Las Ermitas 
zijn idyllische kluizenaars woningen waar 
vanaf 1703 monniken en kluizenaars zich 
afzonderden van de bewoonde wereld. Houd 
er rekening mee dat de route naar Las Ermitas 
niet goed staat aangegeven: het beste is om 
vanuit Córdoba de Avenida del Brillante in 
oostelijke richting te nemen. Je komt vanzelf 
een bord tegen dat richting de kluizenaars
woningen wijst. 

  Dezelfde ochtend nog vervolg je de route naar 
Medina Azahara (op de borden: Madinat 
alZahra), dat tien kilometer zuidwestelijk  
van Las Ermitas ligt. Je kunt de rest van de 
ochtend gebruiken om rond te struinen 
tussen de overblijfselen van deze oude 
paleisstad en de unieke sfeer te proeven. 

  Next stop: Baeza. Rijd via de E5 twee uur in 
oostelijke richting en volg de borden Baeza. 
Tank bij met een lunch in mesón restaurant  
la góndola en wandel vervolgens door het 
Casco Historico Monumental om de mooie 
zestiendeeeuwse renaissancistische 
gebouwen te bekijken. 

  Mocht je vandaag nog tijd hebben, dan kun je 
nog een stukje doorrijden naar Úbeda om het 
Plaza Vázques de Molina te bezoeken: een 
van de mooiste pleinen in Spanje. 

  45 kilometer ten oosten van Úbeda ligt 
Cazorla. Dit schilder achtige dorpje is tegen 
een berg opgebouwd en kent daardoor 
verschillende niveaus. De pleintjes liggen als 
het ware boven elkaar en kijken op elkaar uit: 
een bijzonder gezicht! Na de drukke dag is 
het wel zo relaxed om vandaag op je gemak 
‘af te dalen’ in het dorp en over de groene 

Wie houdt van lekker eten, mooi weer en schilderachtige bergdorpjes, kan niet om 
Noord-Andalusië heen. Dit ongedwongen stukje Spanje staat bekend om haar smelt-
kroes van culturen, indrukwekkende dorpen en steden én mooie natuurgebieden.  
Deze korte, maar goed gevulde route voert langs de mooiste plekjes in Noord- Andalusië.

pleinen te slenteren. Je kunt ook een bezoek 
brengen aan Castillo de la Yedra. Rijd aan het 
einde van de dag alvast richting het Parque 
Natural de Sierras de Cazorla.

  Want in dit grootste beschermde natuurpark 
van Spanje kun je prima een volle dag spen  
deren. Het park begint direct na Cazorla en 
heeft een oppervlakte van 80 bij 30 kilometer. 
Het park is zo groot dat je je er dagenlang 
kunt vermaken: je kunt er wandelen, fietsen, 
kanoën, maar ook lekker rustig genieten van 
de rust en mooie natuur. Bepaal zelf wat je 
wilt doen en stem hier je verblijfsduur op af. 
Het park is een schitterende afsluiting van de 
route. Via het park en de plaatsjes Hornos of 
Tranco bereik je makkelijk de N322 om terug 
te rijden naar Córdoba. 

REISDUUR

Ondanks de korte afstand neemt deze route 
toch vijf volle dagen in beslag. Wil je Córdoba 
iets beter leren kennen of langer genieten in 
het Parque Natural, trek dan één of twee dagen 
extra uit voor de route. 

GAAN DOEN

 SIGHTSEEING CÓRDOBA
Het mooie Córdoba is een bonte verzameling 
van multiculturele bezienswaardigheden.  
Aan de stad is goed te zien dat verschillende 
volkeren het er door de tijd heen voor het 
zeggen hebben gehad. Het centrale middelpunt 
is de MoskeeKathedraal. Via de smalle straatjes 
en mooie patio’s met gekleurde Moorse 
tegeltjes bereik je makkelijk alle hotspots van 
de stad. Loop bijvoorbeeld over de Puente 
Romano en onder de Puerta del Puente en 
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breng een bezoek aan het paleis Alcázar de los 
Reyes Cristianos, het Museo Julio Romero de 
Torres en de Middeleeuwse synagoge. 

 CULINAIR CÓRDOBA
Waar heel Andalusië kan bogen op culinaire 
inventiviteit, heeft vooral Córdoba een aantal 
lekkere specialiteiten. De stad staat bekend om 
zijn salmorejo: een variant van de koude soep 
gazpacho, maar dan gegarneerd met hard-
gekookt ei en reepjes serranoham. Ook zijn  
de stadsbewoners trots op hun eigen sherry;  
in de bar Bodega Guzmán kun je die uitgebreid 
proeven. Voor een lekkere lunch of een goede 
maaltijd zijn er genoeg leuke restaurants te 
vinden. Bijvoorbeeld Taberna Salinas of 
Bodegas Campos.

 FLAMENCO
In de Tablao Flamenco el Cardenal in Córdoba 
(tegenover de moskee) kun je genieten van  
het beste flamencodansen uit de streek.  
Bijna elke avond is er weer een andere artiest 
te bewonderen. Zelf dansen? Er zijn genoeg 
barretjes te vinden waar je je heupen kunt  
laten zwaaien. 

 LAS ERMITAS
De kluizenaarswoningen bevinden zich op  
een afgelegen plek in de bergen. Eeuwenlang 
zonderden kluizenaars zich hier af om hun  
leven te wijden aan meditatie en soberheid.  
Al is de plek zelf allerminst sober te noemen: 
fruitbomen en olijfbomen sieren de omgeving 
en het uitzicht over Córdoba is adembenemend. 
Tegenwoordig worden de woningen onder-
houden door nonnen uit een nabijgelegen 
klooster.

 SLENTEREN IN MEDINA AZAHARA
Oorspronkelijk werd de paleisstad Medina 
Azahara gebouwd om te concurreren met 
andere paleissteden in het Arabische rijk.  
Er werd op niets bespaard. Nu is slechts een 
klein deel van de stad nog te bezichtigen, al is 
men wel weer bezig met restauratiewerkzaam
heden. Vergaap je aan de indrukwekkende 
stadsresten: het deel dat nog overeind staat, 
bewijst hoe mooi deze ooit zo prachtige 
paleisstad er moet hebben uitgezien.

  CASCO HISTORICO MONUMENTAL IN 
BAEZA

Baeza kun je zeker niet overslaan. Ondanks  
de veelal Moorse architectuur in Andalusië, 
huis vest Baeza een aantal schitterend 
Renaissan cistische bouwwerken.  
Het historische monumentale gedeelte van  
de stad heet Casco Historico Monumental.  
De bouw en het gebruikte steen roept de  
sfeer op van warm Toscane.

 TERRAS-HOPPING IN CAZORLA
Cazorla is een heerlijke plaats om een dagje 
rustig aan te doen: vanwege het hoogteverschil 
in de stad liggen veel pleintjes en terrasjes 
boven elkaar. Een goede plek voor wat terras-
hopping! 
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  PARQUE NATURAL DE SIERRAS DE 
CAZORLA 

Dit natuurpark is het grootste park van 
Andalusië en biedt genoeg vertier voor een 
verblijf van een aantal dagen. Je rijdt op 1290 
meter hoogte het park in en wordt direct 
getrakteerd op schitterende vergezichten.  
Veel mensen komen naar het Parque Natural 
om te sporten, maar ook rustliefhebbers 
kunnen hun hart ophalen in deze prachtige 
omgeving.
 
Tip: rijd niet harder dan 50 kilometer. Je verstoort 
dan de rust niet en je hebt minder last van de 
bochtige en oneffen wegen.

SLAPEN IN  
NOORD-ANDALUSIË

De streek Noord-Andalusië biedt voldoende 
gelegenheid om te overnachten: simpele 
hotelletjes staan overal langs de weg. In de 
steden worden ze afgewisseld met de wat 
chiquere hotels. Ook leuk: overnachten in het 
Parque Natural bij Cazorla. Je slaapt dan tussen 
de geruisloze natuur en kunt er ’s ochtends 
vroeg direct opuit trekken.


